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Prokurator 
oskarżył 
dwie osoby 
o udzielanie 
pomocy kobietom 
ciężarnym 
w przerwaniu 
ciąży.
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Wyślij SMS-a o treści „P” na numer:

505 123 000
(koszt wg stawek operatora)

  Od 500 do 6000 zł
  Szybka decyzja kredytowa
  Proste zasady

Od teraz:
  Wakacje kredytowe

  Pakiety ubezpieczeń

Zadzwoń na numer: 

32 630 6000
(koszt wg stawek operatora)

nowości 

Barbórki rozpoczęte
Ponad sto wyróżnionych – osób PeBeKa podsumowała rok.

str. 9



2    23 listopada 2016 r.  •  www.lubinextra.pl

r e k l a m a

dlu24.pl

To miejsce
na reklamę
kosztuje

60 zł netto
kontakt 603 320 338

Nie zatrzymał się 
do kontroli i zaczął 
uciekać. Pościg wiódł 
ul. Zieloną, zahaczał 
o firmy zlokalizowane na 
obrzeżach Kłopotowa, 
a następnie skręcił 
w kierunku drogi K36. 

Wszystko zaczęło się na ul. Mało-
mickiej od niebezpiecznego wy-
przedzania z dużą prędkością przed 
przejściem dla pieszych. Widzieli 
to policjanci ruchu drogowego. 

Chcieli zatrzymać volkswagena, 
ale jego kierowca ani myślał o pod-
daniu się karze. - Funkcjonariusze 
widząc niebezpieczną jazdę dali 
wyraźny sygnał do zatrzymania 
pojazdu przez kierującego. Ten 
zamiast zastosować się do ich po-
leceń jeszcze przyśpieszył i zaczął 
uciekać – informuje Jan Pociecha, 

oficer prasowy lubińskiej policji.
Kiedy uciekinier przejechał przez 
krajową trójkę, kluczył kombino-
wał, aż znalazł się na ul. Zielonej. 
Z dużą prędkości pokonywał 

jej nierównośći, a następnie na 
obrzeżach Kłopotowa skręcił 
w kierunku drogi na Ścinawę. Tam 
po około kilometrze jazdy wpadł 
w ręce policjantów. W tym miejscu 
z uwagi na wcześniejsze zdarze-
nie drogowe z leśną zwierzyną 
(czytaj tutaj) jeden pas ruchu już 
był zablokowany, a na drugim na 
drodze stanął radiowóz. Uciekinier 
liczył, że przejedzie lasem, ale tu 
również były samochody i barierka 
zagradzająca wjazd na teren leśny. 
- Kierowca volkswagena passata 
ma 27 lat – dodaje Pociecha. Za 
ucieczkę przed policją, niebez-
pieczną jazdę, stanie przed sądem. 
Pościg miał miejsce w niedzielę13 
listopada.
Kierujący to mieszkaniec gminy 
Lubin. Nigdy nie dorobił się prawa 
jazdy. Grozi mu grzywna do 5 
tysięcy złotych oraz zakaz prowa-
dzenia pojazdów mechanicznych 
na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

 � (inf)

Chciał zwiać drogówce

Zwarcie instalacji, czy podpa-
lenie? Na takie pytanie będzie 
musiała odpowiedzieć policja.
Do pożaru doszło po godzinie 3 nad 
ranem. Palił się mercedes cls 63 

AMG. Samochód stał zaparkowany 
w rejonie ul. Budziszyńskiej. 
Nie jest wykluczone, że pożar mógł 
być skutkiem podpalenia. Naj-
większe zniszczenia były z prawej 

strony auta, od strony chodnika. 
W środku pojazd nie został zbytnio 
zniszczony. 
Zdjęcia otrzymaliśmy od czytel-
nika DLU24.pl.

Mercedes „poszedł” z dymem
Do szpitala trafiła 
kierująca i mały 
pasażer forda fiesty, po 
zderzeniu z ciężarówką.

Do zderzenia doszło na skrzy-
żowaniu ul. Legnickiej z Leśną 
w ciągu drogi krajowej nr 3. Z ul. 
Leśnej wyjeżdżał ford fiesta. Kie-
rująca miała zielone światło. Ul. 

Legnicką w kierunku Legnicy je-
chał ciężarowy man z naczepą. Na 
skrzyżowaniu wjechał w fiestę. 
Kierowca mana również utrzy-
mywał, że mia zielone światło. 
Nie pierwsza to tego typu sytuacja 
na tym skrzyżowaniu. Kierowcy 
jadący ul. Legnicką w kierunku 
Legnicy często ruszając na zie-
lonym świetle doprowadzają do 

zderzenia z pojazdami wyjeżdża-
jącymi z ul. Leśnej od strony ul. 
Kolejowej. Najczęściej nie zwracają 
uwagi, że zapala się sygnalizator do 
prawoskrętu i jada prosto. W tym 
zdarzeniu było podobnie.
Przez kilka godzin na skrzyżowa-
niu ruchem kierowali policjanci 
ruchu drogowego, gdyż oczekiwa-
no na badania ze szpitala. 

Młode małżeństwo 
jechało ul. Chocianowską. 
Niespodziewanie 
z bocznej uliczki w ich 
auto wjechał bus. 

Terenowa honda jechała w kie-
runku osiedla Polne. Na ulicy 
Chocianowskiej na wysokości 

Stacji Kontroli Pojazdów, w bok 
auta uderzył bus. Wyjeżdżał z ul. 
Sudeckiej. - Chciałem zawrócić, 
bo miałem skręcić w ulicę Okrzei 
no i nie zauważyłem – mówił 
kierowca peugeota boxera. 
Uderzenie w hondę nie było zbyt 
silne. Obydwa samochody miały 
małe prędkości, jednak terenówka 

po uderzeniu niemal skręciła pod 
kątem prostym i zatrzymała się 
na przydrożnej lampie blokując 
drzwi od strony kierowcy.
Nikomu nic się nie stało, jednak 
honda nie nadawała się do dalszej 
jazdy. Mała uszkodzone tylne 
zawieszenie. Ostatecznie obydwa 
pojazdy odjechały na lawetach. 

Zderzenie na Legnickiej...

...i na Chocianowskiej

Prokuratura Rejonowa w Lubi-
nie wyjaśnia sprawę zabójstwa 
52-letniego mężczyzny. Jego 
zwłoki znaleziono w pobliżu 
łowiska w Ręszowie (gmina 
Ścinawa).
Z dostępnych informacji wyni-

ka, że do sprawy zatrzymano 
51-letniego mężczyznę. Jest 
podejrzany. Znał się z dena-
tem. Na wniosek prokuratora 
został tymczasowo areszto-
wany, 
Prokuratura nie ma wątpli-

wości, że zatrzymany został 
sprawca zabójstwa. Do 
morderstwa doszło przed 11 
listopada. Ciało znaleziono 
w Święto Niepodległości, miało 
różnego rodzaju obrażenia.

 � (inf)

Śmierć w Ręszowie
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SP ZOZ w Wińsku

zatrudni
lekarza specjalistę: medycyny rodzinnej, 
pediatrii, chorób wewnętrznych do pracy 

w poradni POZ do pełnego wymiaru 
godzin. Oferujemy atrakcyjne warunki 
zatrudnienia, mieszkanie (domek) oraz 

możliwość objęcia stanowiska z-cy 
Dyrektora ds. Medycznych. 

Szczegółowe informacje pod nr tel. 790 371 312
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Tym razem wsparcia 
finansowego udzielono 
Specjalnemu 
Ośrodkowi Szkolno 
– Wychowawczemu 
im. Przyjaciół Dzieci 
w Szklarach Górnych. Cel 
będzie wręcz magiczny. 
Ośrodek za pieniądze 
od Fundacji zakupi 
magiczny dywan czyli 
interaktywaną podłogę. 

Placówka otrzymał od Fundacji 
KGHM Polska Miedź dofinanso-
wanie na realizację projektu „Dla 
mniejszych i większych – zabawa, 
integracja i edukacja na Magicz-
nym Dywanie”. Ośrodek Szkolno 
– Wychowawczy za otrzymane 
pieniądze kupi interaktywną pod-
łogę. To bardzo pomocne narzędzie 
w terapii dla podopiecznych z nie-
pełnosprawnością intelektualną. 
Magiczny Dywan to urządzenie 
tworzące wirtualne obrazy. Na 
podłodze uczestnicy zajęć widzą 
różne projekcje, które wprowadzają 
je w różnorakie przeżycia. Na ma-
gicznym dywanie można się bawić, 
grać ale też uczyć. 
Jak informują nauczyciele z ośrodka 
w Szklarach Górnych,  interaktywna 
podłoga rozwija nie tylko spostrze-

gawczość i integrację sensoryczną, 
ale przede wszystkim kreatywność. 
Umożliwia jednocześnie komplekso-

wy rozwój. Już za miesiąc planowane 
jest uroczyste rozpoczęcie zajęć 
z magicznym dywanem. 

 � fot./inf. Małgorzata Kozieja, Specjal-
ny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy 

w Szklarach Górnych. 

rozmaitości

r e k l a m a

...i na Chocianowskiej

LUBIN ul. Mikołaja Reja 6

ŚLUBNA 
WIECZOROWA 
SPORTOWA
MODELUJĄCA
DLA MAM KARMIĄCYCH
 DLA  AMAZONEK

EXKLUZYWNA
                    BIELIZNA

      BONY 
PREZENTOWE

Fundacja KGHM Polska Miedź pomaga dzieciom i młodzieży

Dar dla Szklar

Pierwszy rok pracy w Sejmie 
podsumował poseł Prawa 
i Sprawiedliwości Krzysztof 
Kubów. Według jego oceny 
był to rok sukcesów zarówno 
w kraju jak i w regionie. Je-
dynym zgrzytem okazał się 
podatek od kopalin płacony 
przez KGHM.
Poseł stwierdził, że rząd 
Prawa i Sprawiedliwości 
tylko w ciągu roku zrobił 
o wiele więcej niż przez 
osiem lat rządząca wcze-
śniej Platforma Obywatelska 
i PSL.  – W ciągu tego roku 
udało nam się pokazać, że 
rząd Prawa i Sprawiedliwości 
realizuje obietnice wybor-
cze. Najważniejsze z nich to 
program 500+ dla polskich 
dzieci, polskich rodzin, pod-
niesienie najniższych rent 
i emerytur oraz podniesienie 
płacy minimalnej do 2000 
zł. To także podniesienie 
najniższej stawki godzinowej 
za pracę – dzisiaj to już 12 
zł. Możemy się pochwalić 
najniższym bezrobociem 
na przestrzeni ostatnich 25 
lat. Nie zapominamy także 
o seniorach – leki dla tych 
powyżej 75 roku życia są już 
bezpłatne.
Poseł poinformował, że brał 
udział w pracach mających 
zabezpieczyć KGHM przed 
wrogim przejęciem. - W hi-
storii spółki taka sytuacja 
ma miejsce po raz pierwszy: 
jesteśmy już pewni, że KGHM 
pozostanie w polskich rę-

kach. Pomogłem też w pod-
jęciu przez Ministerstwo Rol-
nictwa decyzji, dzięki której 
udało się odrolnić w gminie 
wiejskiej Lubin tereny pod 
przyszłą dużą strefę eko-
nomiczną. Za poprzednich 
rządów taka decyzja nie była 
możliwa do zrealizowania.
- Część osób doskonale ro-
zumie, że  budżet kraju ma 
swoje granice, i że wszystkie-
go nie da się od razu zrealizo-
wać. Z racji tego, że jestem 
lokalnym patriotą i być może 
podchodzę do sprawy emo-
cjonalnie to zależy mi by 
jak najszybciej zrealizować 
tę obietnice wyborczą i do 
tego dążę. Niestety część 
ludzi, mówiąc wprost, ma 
do nas ogromne pretensje 
i żal, że z tej obietnicy nie 
wywiązaliśmy się od razu 
po wyborach. Natomiast 
przypomnę: kadencja Sejmu 
trwa cztery lata i jestem 
przekonany, że te obietnice 
zrealizujemy.
To był to dla posła i jego 
biura rok bardzo intensywny.  
Odwiedziło go 2000 wybor-
ców, którzy przychodzili 
z różnymi swoimi problema-
mi.  W wyniku rozmów poseł 
podjął kilkaset interwencji 
– jak mówi, większość udało 
się zrealizować pozytywnie.  
Poseł był inicjatorem posłem 
sprawozdawcą ustawy o wy-
nagrodzeniach dla prezesów 
spółek Skarbu Państwa, która 
ogranicza ich zarobki.

Lubiński poseł 
po roku pracy
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DAMY CI DOBRY

MASZ DŁUGI?
POMOŻEMY CI Z NICH WYJŚĆ!

BEZ BIK SZYBKA DECYZJA MAŁE RATY

NAWET JEŚLI MASZ KOMORNIKA

 

Lubin: ul. Chrobrego 1B
tel. 76 759 20 88, 76 759 20 83

DAMY CI DOBRY

od 2,9%
KONSOLIDACJE • ODDŁUŻENIA

W Lubinie był piknik 
wojskowy, w Chobieni 
rekonstrukcja wydarzeń, 
W Ścinawie złożono 
kwiaty. W Każdej 
gminie lokalne władze 
upamiętniły Święto 
Niepodległości. 

W Lubinie uczyniono to pod Po-
mnikiem Józefa Piłsudskiego. Pre-
zydent Miasta z władzami powiatu 
złożył kwiaty pod pomnikiem. Nie 
obyło się bez małego zgrzytu, bo 
lokalna władza „zapomniała”, że 
razem z nią pod pomnikiem był 
uczcić odzyskanie Niepodległości 
Poseł Pis Krzysztof Kubów. 
W Rudnej główne uroczystości 
odbyły się w Chobieni tutaj władz 
gminy oraz zaproszeni goście zło-
żyli kwiaty pod pomnikiem Ofiar 
Wojen w Chobieni. Władysław 
Bigus, Wójt Gminy Rudna, dzię-

kując za wspólne świętowanie 11 
listopada przypomniał, że wolność 
nigdy nie jest dana raz na zawsze. 
- Walczyliśmy o wolność w 1918 
roku i podczas II wojny światowej. 
Po latach odzyskaliśmy pełną wol-
ność, tworząc w 1989 roku nową 
Polskę. Pamiętajmy, że musimy 
o nią dbać i zabiegać, bo to nasze 
wspólne dobro. W Chobieni w or-
ganizację Święta Niepodległości 
włączyła się Fundacja opiekująca 
się Zamkiem w Chobieni. Dzięki 
temu Święto Niepodległości miało 
prawdziwie historyczny wymiar, 
połączony z zabawą i atrakcjami. 
Fundacja zaprosiła do Chobieni 
grupy rekonstrukcyjne, które od-
tworzyły scenę walki partyzantów 
z oddziałami radzieckimi. Wyko-
rzystano do tego przyzamkowy 
park i dziedziniec. Były strzały 
z karabinów i broni automatycz-
nej. Nie zabrakło też wojskowego 

sprzętu. Na zakończenie był pokaz 
fajerwerków
Święto 98 rocznicy Niepodległości 
obchodzono również w Ścinawie. 
Mieszkańcy wzięli udział w uro-
czystym nabożeństwie w intencji 
Ojczyzny, którą odprawił ks. 
proboszcz Andrzej Pławiak 
w koncelebrze z ks. wikarym Woj-
ciechem Myśleckim w kościele pw. 
Podwyższenia Krzyża Świętego.
Na zakończenie mszy świętej 
wystąpili laureaci konkursu mu-
zycznego zorganizowanego przez 
miejscowe Centrum Turystyki 
i Kultury pn. „NIE MA RADOŚCI 
BEZ NIEPODLEGŁOŚCI”.
Następnie przedstawiciele samo-
rządu lokalnego, poczty sztandaro-
we, delegacje jednostek gminnych, 
organizacji pozarządowych oraz 
mieszkańcy przeszli do parku 
miejskiego pod pomnik pamięci. 

 � (inf)

Lubin, Ścinawa, Rudna, pamiętamy o naszym święcie

Strzelanina
w Chobieni
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ceny już od:
do 900 cm3 – 299 zł
901 cm3  – 1100 cm3 – 350 zł
1101 cm3 – 1250 cm3 – 399 zł
1251 cm3 – 1400 cm3 – 459 zł
1401cm3 – 1600 cm3 – 499 zł
1601 cm3 – 1800 cm3 – 527 zł
1801 cm3 – 2000 cm3 – 560 zł
2011 cm3 – 2200 cm3 – 590 zł
2201 cm3 – 2400 cm3 – 620 zł
2401 cm3 – 2600 cm3 – 660 zł
2601 cm3 – 3000 cm3 – 699 zł
pow. 3000 – 759 zł
dostawcze do 3,5 T – 640 zł
ciężarowe pow. 3,5 T – 1690 zł
Składki obliczone przy 60% zniżek (ostatnie 6 lat bezszkodowej jazdy), 
wiek powyżej 26 la, prawo jazdy minimum 6 lat

Przygotowania do XXV 
Finału WOŚP w Lubinie 
trwają. Jak informuje 
Beata Rzepka, szefowa 
sztabu wolontariusze 
są wciąż mile widziani 
a od piątku 18 listopada 
rozpoczęły się zapisy 
dla chętnych. Można to 
zrobić za pośrednictwem 
facebooka.

- Poszukujemy 80 osób, które 
chciałyby kwestować na rzecz 
najbliższej Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy.  Od piątku 
18.11 zaczęliśmy zapisy dla wo-
lontariuszy – informuje szefowa 
sztabu, Beata Rzepka. – W naszym 
mieście ruszyły przygotowania 
do dwudziestego piątego Finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy, który odbędzie się w 15 
stycznia 2017 roku. Zagramy “Dla 
ratowania życia i zdrowia dzieci na 

oddziałach ogólnopediatrycznych 
oraz dla zapewnienia godnej opieki 
medycznej seniorom”.
Każdy, kto chciałby zostać wolon-
tariuszem w naszym mieście, musi 
wypełnić ankietę dostępną na FB 
Sztabu „WOŚP w Lubinie” 
Podczas ostatniego WOŚP lubińska 
kwesta zasiliła ogólnopolską zbiórkę 
o kwotę ponad 62 tysiąca złotych Na 
ulicach naszego miasta kwestowało 
wówczas około 70 wolontariuszy – 
przypomina Beata Rzepka.

Sztab WOŚP w Lubinie 
szuka wolontariuszy

Prokurator oskarżył 
dwie osoby o udzielanie 
pomocy kobietom 
ciężarnym w przerwaniu 
ciąży. Przed sądem 
staną 33-letni Marcin 
R. i jego 31-letnia 
partnerka Katarzynia Sz.

Śledczy zarzucają parze po-
pełnienie wspólnie i w porozu-
mieniu w okresie od czerwca 
do października 2012 roku 
w Lubinie trzech przestępstw 
polegających na pomocy kobie-
tom ciężarnym w przerwaniu 
ciąży. Takie działanie narusza 
ustawę o planowaniu rodziny, 
ochronie płodu ludzkiego 
i warunkach dopuszczalności 
przerywania ciąży. 
Oskarżeni zamieszczali w In-
ternecie ogłoszenia o sprze-
daży określonego leku wraz 

z informacją, że może zostać 
użyty do przerwania ciąży, 
a następnie - po nawiązaniu 
kontaktu z kobietami - przesyłali 
im za pośrednictwem poczty 
polskiej przesyłkę zawierają-
cą ten środek. Dwie kobiety 
zażyły go w celu przerwania 
ciąży poprzez poronienie i - jak 
przyznały podczas przesłucha-
nia w charakterze świadka - 
doszło u nich do poronienia. 
Trzecia z kobiet po otrzymaniu 
leku odstąpiła od jego zażycia, 
donosiła ciążę i urodziła córkę. 
W czasie tych zdarzeń oboje 
oskarżeni mieszkali razem 
w Lubinie. Dowiedzieli się 
z Internetu o tym, że dostępne 
w aptekach leki o różnym prze-
znaczeniu można stosować dla 
wywołania poronienia ciąży. 
W celu osiągnięcia zysku z od-
sprzedaży tych leków oskarżona 

Katarzyna Sz. udawała się do 
aptek na terenie Lubina, gdzie 
opowiadając nieprawdziwą hi-
storię z życia prywatnego otrzy-
mywała od farmaceutów leki, 
które powinny być sprzedawane 
tylko na receptę. Następnie 
razem ze swoim partnerem Mar-
cinem R. umieszczała ogłoszenia 
na portalach internetowych 
o możliwej odsprzedaży naby-
tego w opisany wyżej sposób 
leku jako metody na usunięcie 
niechcianej ciąży. - Oskarżeni 
nie przyznali się do popełnienia 
zarzucanych im czynów. Oboje 
byli karani. Za zarzucone oskar-
żonym przestępstwa udzielania 
pomocy kobiecie ciężarnej 
w przerwaniu ciąży grozi kara 
do3 lat pozbawienia wolności 
– informuje Lidia Tkaczyszyn, 
rzecznik prasowy Prokuratury 
Okręgowej w Legnicy.

POMAGALI W ABORCJI
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Spółka KGHM Zanam 
zadbała o doświadczenie 
swojej załogi w legnickim 
oddziale w kwestii 
bezpieczeństwa podczas 
nagłego wypadku. 
Wszystko trwało 
kilka minut – huk, 
dym, krzyk, syreny 
alarmowe i natychmiast 
ewakuowano 
z zakładu całą załogę. 
Poszkodowanych, których 
można było wynieść 
przeniesiono na zewnątrz, 
ci w najgorszym stanie 
uwięzieni pod stalową 
konstrukcją czekali 
na straż pożarną. 
Na szczęście to były 
tylko ćwiczenia.

Zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami w zakładach pracy ćwiczenia 
w razie sytuacji wypadkowych 
związane z ewakuacją prowadzone 
są raz na dwa lata. KGHM Zanam 
w legnickim oddziale spółki ze 
współpracy ze strażą pożarną 
przeprowadził symulację wybuchu, 

podczas którego ucierpiało 6 osób. 
Trzy z nich zostały uwięzione pod 
stalową konstrukcją i wymagały 
interwencji strażaków. Zanim przy-

jechały służby z JRG 1 z Legnicy 
załogę ewakuowano a kilku po-
szkodowanym udzielono pierwszej 
pomocy. Działaniom pracowników 

KGHM Zanam przyglądali się ra-
townicy medyczni, którzy wysoko 
ocenili ich umiejętności.
– Ewakuacja wypadła znakomicie. 

Panowie udzielający pomocy też 
świetnie się spisali. Mieliśmy tu 
krwotoki, amputacje, urazy klatki 
piersiowej i liczne urazy głowy. 

Wszystko poszło sprawnie, szybko, 
ale co najważniejsze skutecznie  – 
mówił Maciej Ziółkowski ratownik 
medyczny. 
Do ćwiczeń nie przygotowywano 
się jakoś szczególnie i nie planowa-
no całej akcji, by prowadzona była 
jak najbliższa realnym warunkom.
– Te akcje mają na celu doskona-
lenie umiejętności pracowników 
i służb ratowniczych podczas 
niespodziewanych, krytycznych 
wydarzeń na terenie zakładu. Te 
ćwiczenia są potrzebne by wy-
robić wśród pracowników i służb 
ratowniczych prawidłowe odruchy. 
naszym nadrzędnym  celem jest 
bezpieczeństwo naszych pracow-
ników. Trzeba jak najszybciej 
wyeliminować wszelkie sytuacje 
narażające życie – mówił Krzysz-
tof Król, gł. inż. ds produkcji, 
konstrukcji i urządzeń w KGHM 
Zanam. – We wnioskach i uwagach 
pokontrolnych które otrzymamy 
od służb ratowniczych skorygu-
jemy jeśli będzie taka potrzeba 
ewentualne działania na przyszłość 
– dodawał Krzysztof Król. 

 � (red)

Wybuch w legnickim KGHM Zanam, załoga ewakuowana

To był solidny trening

r e k l a m a
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Firma mająca 
kluczowe znaczenie 
dla Miedziowego 
Holdingu, to lata 
doświadczeń, poszukiwań 
technologicznych 
i rozwoju. Akademia 
Barbórkowa była okazją, 
by nie tylko podziękować 
załodze za trud i wysiłek 
włożony w pracę, ale 
też, by podsumować 
cały rok pracy Spółki.

Orkiestra Górnicza, hymn Polski 
i hymn górniczy, minuta ciszy 
w hołdzie górnikom, którzy zginęli 
pod ziemią, mnóstwo kwiatów, 
gratulacji i podziękowań – tak 
w kilku słowach można pod-
sumować pierwszą w tym roku 
Akademię Barbórkową w Zagłębiu 
Miedziowym, Akademię spółki 
PeBeKa. –  Niezmiennie pozo-
staniemy ważnym elementem 
ciągu technicznego grupy KGHM. 
Budujemy pionową infrastrukturę 
podziemną, zmagając się z coraz 

trudniejszymi warunkami i scho-
dząc coraz głębiej pod ziemie. 
Szukamy też nowych wyzwań, 
chcemy zaoferować nasze usługi 
i umiejętności poza rynkiem 
KGHM. Jestem przekonany i wie-
rzę w to głęboko, że z państwem 
razem będziemy mogli się ubiegać 
o realizacje robót specjalistycznych 
w budownictwie przemysłowym, 
specjalistycznym i drogowym. 
Sukcesy i osiągnięcia są możliwe 
dzięki pracy zespołowej, dzięki 
odpowiedzialności i rzetelności ca-
łej załogi. Dziękuje pracownikom 
za trud, za tą odpowiedzialność 
i państwa codzienne zaangażo-
wanie. Szczególnie chciałbym 
pogratulować wszystkim osobom, 
które otrzymają dzisiaj znaczenia 
państwowe, resortowe, tytuły 
honorowe i górnicze szpadle. 
Nagrody te są świadectwem 
państwa wspaniałej postawy 
i wieloletniej wzorowej pracy, a dla 
nas powodem do dumy. Składam 
najserdeczniejsze życzenia z okazji 
górniczego święta, niech patronka 

wszystkich górników otacza opie-
kom nas i naszych najbliższych. 
Bardzo dziękuję – mówił Mirosław 
Skowron, prezes zarządu PeBeKa. 

W uroczystości wzięło udział wielu 
zaproszonych gości, a wśród nich 
Krzysztof Tkaczuk, wieloletni 
dyrektor naczelny ZG Lubin, dziś 

dyrektor naczelny ds. produkcji 
górniczej w Centrali KGHM Pol-
ska Miedź S.A. – PeBeKa to takie 
oczko w głowie, perła w koronie 

KGHM, bo wszystko się zaczyna 
od PeBeKi. Jest ona oddziałem 
Polskiej Miedzi, który budował 
nasze szyby i mam nadzieje, że te 
które będą w przyszłości, z racji tego, 
że doskonale znają tę technologię i ją 
opanowali również będą budowane 
przez PeBeKa. Ta spółka jest na 
wszystkich przyczółkach KGHM 
najdalej wysuniętych idących 
wszystkich wiązkach wyrobisk, 

idących w kierunku rozpoznania, ale 
również rozcięcia i przygotowania 
złoża chociażby w kierunku Głogo-
wa Głębokiego, Retkowa i Ścinawy, 

Gaworzyc. Miejmy nadzieje, że 
gdzieś jeszcze dalej. Druga strona 
medalu to dzisiejsze nowe obszary 
i możliwości PeBeKa czy działania 
na rzecz wszystkiego tego, co dzieje 
się w KGHM International, czyli 
również za oceanem – mówił przed 
akademią Krzysztof Tkaczuk, dyrek-
tor naczelny ds. produkcji górniczej 
w Centrali KGHM Polska Miedź 
S.A. 

133 odznaczenia z okazji Barbórki 2016 wręczono w CK Muza 18 listopada podczas Akademii Barbórkowej należącej do KGHM, spółki PeBeKa.

Akademia PeBeKa

r e k l a m a

r e k l a m a
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Trochę to trwało, ale 
wreszcie udało się. 
Urząd Miejski w Lubinie 
zakończył odbiór 
techniczny ulicy 1 Maja. 

Po kilku miesiącach prac miasto 
zakończyło remont ul. 1-go Maja 
w Lubinie.
Roboty przy modernizacji było 
sporo. Trzeba było wymienić 
wszystkie sieci przebiegające 
w drodze. Wiązało się to z całko-
witym wyłączeniem ulicy z ruchu. 
Wyłączenie dotyczyło od ul. Trau-
gutta do Kolejowej, a w końcowym 
etapie nie był możliwy wjazd w ul. 
Traugutta i na przejazd kolejowy. 
W tej chwili przebudowa została 
zakończona. Ulica jest przejezdna. 

Ruch był możliwy już w sobotę, 
choć jeszcze w poniedziałek 
popołudniu drogowcy zdejmo-
wali oznakowanie informujące 
o objazdach.
Pierwotnie wg dostępnych 
informacji roboty na 1-go Maja 
miały zakończyć się kilka tygodni 
wcześniej. Termin był przesuwany. 
Ostatecznie remont tego odcinka 

kosztował około 5 mln zł. Złoży-
ło się na niego miasto i powiat. 
W połowie pozyskano również 
fundusze unijne. 
Kierowcy czekają teraz na zapo-
wiadany remont dalszego odcinka 
ul. 1-go Maja ze skrzyżowaniem ul. 
Bema i Tysiąclecia. Z zapowiedzi 
wynika, że ma tu powstać rondo. 

 � (inf)

Ulica 1 Maja wreszcie przejezdna, koniec z męczącym 
przejeżdżaniem przez Stary Lubin

Miała być otwarta
10 listopada...

r e k l a m a

Stoi człowiek pod pomnikiem 
Piłsudskiego w 11 listopada 
i patrzy i oczy przeciera ze 
zdumienia. Prezydent Lubina 
Robert Raczyński przyszedł 
aby upamiętnić rocznicę. Przy-
pomnijmy, że przez wiele lat 
nazwijmy to najdelikatniej nie 
znajdował czasu, aby oderwać 
się od rodziny, przyjść pod 
pomnik i świecić przykładem.
Zmieniło się to kiedy prezy-
dencka ekipa w 2010 roku ob-

jęła powiat. Prezydent zaczął 
się pojawiać na ważniejszych 
państwowych uroczystościach. 
Warto dodać, że zawsze poja-
wia się starosta Zawsze świeci 
przykładem lokalny poseł PiS 
Krzysztof Kubów. Jest w wie-
lu miejscach, zawsze chce 
uszanować historię i pamięć 
o ważnych dla naszego narodu 
wydarzeniach. 
Tymczasem pod pomnikiem, 
prezydencka ekipa potraktowała 

posła jakby go tam nie było. 
Niegodne to. Trudno dorosłych 
ludzi, uczyć, ale w myśl przy-
jętych zasad poseł z rangi 
pełnionego urzędu powinien 
zostać poproszony jako pierwszy 
do złożenia kwiatów pod pomni-
kiem. Tymczasem prezydent 
Lubina ze świtą sami się wywo-
łali, a resztę gości w tym posła 
w klasyczny sposób potraktowali 
jak resztę, mówiąc żeby kwiaty 
złożyły pozostałe osoby... 

Kiwka w prawo, kiwka w lewo

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy Spółka Akcyjna, 
informuje mieszkańców Lubina, że w związku z niespłacaniem przez Spółkę 
MPEC „Termal” S.A. należności za zakupione ciepło wobec WPEC w Legnicy S.A. 
i brakiem porozumienia w sprawie regulowania bieżących należności – istnieje 
niebezpieczeństwo wstrzymania od dnia 29.11.2016 r., dostawy ciepła do obiektów 
zasilanych przez tego operatora. Dotyczy to obiektów zlokalizowanych w mieście 
Lubinie na osiedlach: Przylesie, Ustronie IV, Staszica i Świerczewskiego. Dostawy 
ciepła dla odbiorców, którzy posiadają umowy zawarte bezpośrednio ze Spółką 
WPEC w Legnicy S.A. nie są zagrożone. Jednocześnie Spółka WPEC w Legnicy S.A. 
informuje, że w sytuacji zawarcia porozumienia o realizacji zobowiązań finansowych 
przez Spółkę MPEC „Termal” S.A., zostaną podjęte działania wznawiające dostawy 
ciepła jej odbiorcom w Lubinie.

WAŻNA
INFORMACJA

Zgrzyt pod pomnikiem

Zmieniając temat przedziwne 
rzeczy dzieją się w Lubinie. 
Istnieje realne zagrożenie, 
że spora liczba lubinian za 
kilka dni będzie miała zimno 
w domach. Wszystko za sprawą 
długów (przepraszam - zobo-
wiązań przeterminowanych) 
wobec WPEC Legnica, który 
produkuje ciepło i sprzedaje 
je Termalowi, który w Lubinie 
jest pośrednikiem i obsługuje 
kilka rejonów miasta. Kilka 
dni temu okazało się, że jest 
problem. Najwyraźniej sys-
temy bankowe Termalu i nie 
chcą transferować pieniędzy za 
zakupione ciepło. Najzabaw-
niejsze jest w tym wszystkim 
to, że Bogu ducha winni w tym 

całym zadłużeniowo-cieplnym 
galimatiasie są mieszkańcy. 
Wszyscy, no znakomita 
większość czynsze przecież 
płaci. W czynszu stawkę za 
ogrzewanie uiszczają, a nawet 
oszczędności na ogrzewaniu 
mają. Skoro zatem jest tak 
dobrze, dlaczego jest tak źle? 
Co na to prezydent miasta? 
Przecież Termal to w sporej 
części miejska spółka.
W sprawie ciepła nikt nie 
chce się głośno wypowiadać, 
choć dało się zauważyć, że 
firma ciepłownicza zapewniać 
zaczęła mieszkańców, że nie 
ma zagrożenia i nie będzie 
przerwy w dostawach ciepła. 
Pożyjemy zobaczymy. W WPEC 

najwyraźniej skończyła się 
cierpliwość wobec dłużnika. 
Najbardziej interesujące jest 
ile tej forsy Termal zalega 
WPEC-owi. Wtajemniczeni nie 
chcą mówić licząc na polubow-
ne załatwienie sprawy, stąd 
wszystkim pypcie na językach 
rosną, bo przecież dla 100 tys. 
zł. nikt nie robiłby awantury. 
Dlatego dociekliwi zastana-
wiają się o ile chodzi? O milion 
dwa, pięć, a może aż o 15 
milionów złotych? Jedno jest 
pewne. Żadnych wątpliwości 
w tej materii nie pozostawia 
komunikat WPEC, który poniżej 
przytaczamy w całości. 
Z ciepłym pozdrowieniem 

 �Borek Wszędobylski

Aby do wiosny!
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28 października 2016 MCZ S.A. 
podpisało porozumienie z Wy-
sokospecjalistycznym Szpitalem 
- Samodzielnym Publicznym 
Zakładem Opieki Zdrowotnej 
w Zgorzelcu.  Na wygarnie konkur-
su i zdobycie dotacji unijnych  dwie 
placówki wspólnie mają większe 
szanse. - Szpital w Zgorzelcu jest 
jednym z  liderów w zakresie 
pozyskiwania środków unijnych. 
Pozyskał ich dość dużo z różnego 
rodzaju programów czy to nor-
weskich, czy transgranicznych. 
Porozumienie dotyczy  programu 
w zakresie dosprzętowienia naszej 
jednostki, czyli MCZ. Będzie to 
związane z zakupem nowego 
sprzętu do naszych placówek 
w Legnicy, Głogowie i Lubinie 
– informuje Waldemar Sułek, 
dyrektor ds. finansowych MCZ 
S.A.  Pieniądze, o jakie stara się 
Miedziowe Centrum Zdrowia 
to niebagatelna kwota – 15 mln 

złotych, które pozwoli na zakup 
wysokiej jakości sprzętu do  dia-
gnostyki onkologicznej. Wyniki 
konkursu powinny być znane pod 
koniec pierwszego kwartału 2017 
roku. 
Każdy start w konkursach, 
w których można otrzymać do-
tację wiąże się z przygotowaniem 
wniosków i ciężką praca wielu 
ludzi, ale jak zapewnia dyrektor 
do spraw finansowych w MCZ, 
Waldemar Sułek warto popracować 
i spróbować. - Jest szansa na to, że 
możemy uzyskać bardzo duże do-
finansowanie. W ramach projektu 
jest to do 85% . Jeżeli otrzymamy 
nawet  50% tego, o co się staramy, 
to są bardzo duże pieniądze, które 
przydadzą się w każdej  firmie. 
Nie bez znaczenia jest, że są to 
środki bezzwrotne. Mamy się 
tylko rozliczyć z dobrze wydanych 
pieniędzy, a sprzęt który zakupimy 
będzie służył przez długie lata 

całemu społeczeństwu – podkreśla 
dyrektor ds. finansowych w MCZ 
S.A. 
W myśl więc przysłowia „bez 
pracy nie ma kołaczy” załoga MCZ 
przygotowuje wnioski i aplikuje 
o dotacje. Jak dotąd osiąga sukcesy, 
na czym korzystają oczywiście 
pacjenci. - Wygraliśmy konkurs 
w ramach programu profilaktycz-

nego badanie jelita grubego. Udało 
nam się uzyskać ponad 2 mln 300 
tys. złotych. Większość została 
przeznaczona na bezpłatne bada-
nia  dla społeczeństwa Zagłębia 
Miedziowego. Z tych pieniędzy  
kupimy też wysokiej jakości  sprzęt 
diagnostyczny, który będzie nam 
służył przez lata – dodaje Waldemar 
Sułek. Pakiet badań, na które MCZ 

zdobyło dofinansowanie będzie 
realizowany przez około 2 lata. 
W chwili obecnej MCZ czeka na 
wyniki innego konkursu, w którym 
złożyło wniosek. Chodzi o po-
lepszenia działalności placówek 
w Lubinie i Legnicy. Dzięki tym 
pieniądzom przychodnia POZ 
w Lubinie doczeka się termomo-
dernizacji, zaś budynek znany 

pod nazwą Dom Hutnika będzie 
przebudowany, uratowany od 
zniszczenia, stając się jednocześnie 
rozszerzeniem Przychodni POZ 
MCZ funkcjonującej w Legnicy 
przy ulicy Okrzei 14a. Wnioski 
złożone na tę dotację są obecnie 
sprawdzane. Odpowiedź na tę 
aplikację powinna być znana na 
przełomie grudnia i stycznia. 

MCZ S.A. powalczy o 15 mln zł dotacji

Są szanse na kolejną dotację dla MCZ
Miedziowe Centrum Zdrowia S.A. postara się o 15 mln złotych dotacji unijnych , które mogą 
pomóc uzupełnić wysokiej jakości sprzęt diagnostyczny w badaniach onkologicznych. By 
podnieść swoje szanse w konkursie, MCZ podpisał porozumienie z Wysokospecjalistycznym 
Szpitalem Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu.
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ży

Orlando,
aktor

lina przy
bomie

koń
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729-474-341
Superkebab Lubin

DANIA NA TALERZU

6zl

Do każdego dania do wyboru – ryż indyjski lub frytki

DODATKOWY SER , HOMMOS lub Bez surówek - 1zł DODATKOWY SER , HOMMOS lub Bez surówek - 1zł

KEBAB
Danie z Wołowiną

Lub mięsem mieszanym

Danie z Kurczakiem 

Danie z Falafel

Danie z Chicken
Biryani

mega
24 zł

mega
22 zł

mega
24 złmega

22 zł Super kebab (podwójny ser + ser feta)

Kanapka z frytkami (frytki + ser) 19zł  / 21zł

19zł  / 21zł

z kurczakim       10 zł   13 zł   15 zł      13 zł   15 zł
Wołowiną        11 zł   14 zł   16 zł      14 zł   16 zł
Mięso mieszane11 zł   14 zł   16 zł      14 zł   16 zł
Falafel         10 zł   13 zł   15 zł      13 zł   15 zł

mały  duży  mega duży mega

(wegetariański)

PITA LUB TORTILLA CIEŚCIE GRUBYM CIEŚCIESKCSKC

SAŁATKI
SAŁATKI

MAKARONY

Hummus
12 zł

Frytki

normal     mega
7 zł        10 zł

Spagetti bolognese ............15zł
Spagetti carbonara............17zł
Spagetti Funghi.................18 zł
Lasagne Alla Bolognese.....15 zł

Grecka.........................10 zł
z kurczakiem...............14 zł
Caprese.......................12 zł
Insalata  Mista............15 zł
Insalata  Ricca.............15 zł
Insalata  Capricciosa..15 zł

Baklawa

5 zł

SKCSKC

PRO
M

O
CJA

do każdego kebaba

N
A

PÓ
J 

G
R

ATIS

24h

dostawa - 3 zł

25.1
1 -

 2
6.1

1

www.superkebabecurry.pl
Armii Krajowej 25, Lubin. 59-300

Wielkie 
Otwarcie

25.11


